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المقدمة:

اصبح من االھمیة إلنجاز االعمال المؤسسیة واصبح التطویر حاجة ملحة ترتكز علیھا ادارة المؤسسات بشكل فاعل ومتمیز وان ادارة المكاتب والسكرتاریة التنفیذیة أكثر المفاھیم 

اھمیة والتي تساھم ان تم مقاربتھا بشكل صحیح في التفریق بین المؤسسات العادیة والمؤسسات المتمیزة والتي تسعى الى تحقیق اھدافھا وارضاء متلقي الخدمة.

ان مجال اعمال السكرتاریة یعتمد اعتماداً كاماًل على استخدام التقنيات الحدیثة والتى تزداد الحاجة اليھا في ظل التقدم التكنولوجي الحدیث والمعلومات التقنية ذات صلة وثيقة 

بالتكنولوجيا وھى تعتبر الدینمو المحرك للعمل المكتبي. نجد اھمية تقنية المعلومات ونظم المعلومات في اعمال السكرتاریة وادارة المكاتب في استخدام تلك التقنيات في العمل 

المكتبى ، ونجد ان اعمال السكرتاریة الناجحة ھي التى تعتمد على التقنية الحدیثة ولتى تتطلب وجود المعينات الحدیثة حتى تساعد على ادارة العمل المكتبي بصورة فعالة ، والبد 

من التفكير في طرق اداء العمل وعمل التعدیالت الالزمة على أساليب العمل ، ومن ھنا سيتطرق البرنامج التدریبي "تقنية ونظم المعلومات الحدیثة في اعمال السكرتاریة وإدارة 

المكاتب " الى افضل الممارسات العالمية ذات الشأن .

اهمیة البرنامج:

ان االھتمام بتكنولوجیا المكاتب الحدیثة في تطویر االعمال یھدف الى تحسین االداء الوظیفي من خالل انجاز االعمال بسرعة ودقة متناھیة وبتكلفة اقل ، بحیث یكون مردود 

التدریب على استخدام التكنولوجیا واثرھا على االداء والتعرف جودة البرمجیات المستخدمة إلدارة المكاتب و تحسین وتطویر االعمال المكتبیة بما یتوافق مع التكنولوجیا الحدیثة 

للھواتف الذكیة وتوابعھا من (فاكس وماسح ضوئي واخرى ... ) ، وكذلك تساعد المساحات المكتبیة والشبكة االلكترونیة الى القیام بمعظم االنشطة.

الهدف العام:

یھدف برنامج دبلوم ادارة المكاتب والسكرتاریة التنفیذیة إلى إكساب المشاركین المھارات المتقدمة التي تمكنھم من أداء واجباتھم ومسؤولیاتھم في مجال السكرتاریة وإدارة المكاتب 

بكفاءة وفعالیة، بما في ذلك التدریب على أعمال السكرتاریة اإللكترونیة، والتواصل الفّعال، وإدارة الوقت، وحفظ المعلومات بطریقة منظمة یسھل الرجوع إلیھا عند الحاجة.

األهداف التفصيلية:

wwيدرك المتدرب مفھوم إدارة المكاتب وتنظيمھا وفق الطرائق العصرية الحديثة

wwيتعرف المتدرب على اختصاصات وواجبات ومسؤوليات مدراء المكاتب

wwيكتسب المتدرب المھارات السلوكية المتصلة بوظيفة مدير المكتب، وفن التعامل مع القيادات والمرؤوسين

wwيتعرف المتدرب على وظائف المكتب الحدیث، وأھدافھ، وأھمیة إدارتھ

wwيتعرف المتدرب على مفھوم السكرتارية وأھميتھا وأنواعھا

wwيكتسب المتدرب مھارة التميز في أعمال السكرتارية الحديثة ٕوادارة المكاتب المعاصرة

wwيتمكن المتدرب من االطالع على األساليب الحديثة في السكرتارية وتنمية مھارات السكرتير الخاص

wwیتمكن المتدرب من استخدام الحاسوب لكافة التطبیقات المكتبیة والتعامل مع البرامج الحدیثة

wwيتعرف على عمليات تنظيم العمل المكتبي: المواعيد، الوقت، ترتيب األعمال حسب األولويات، ٕواعداد جدول األعمال وكتابة التقارير

wwيتعرف المتدرب على مفھوم السكرتارية اإللكترونية

wwيكتسب المتدرب مھارات االتصال والتعامل مع اآلخرين، وضغوط العمل في مكاتب السكرتارية، وفق قواعد السلوك اإلنساني الراقي
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الوحدة األولى :
المفاهيم المعاصرة للسكرتارية وادارة المكاتب

wwمدیر المكتب المعاصر
ww"السكرتاریة التنفيذیة وادارة المكاتب "مفاھيم واسس
wwاعمال السكرتاریة التنفيذیة
wwمھام وواجبات ووظائف مدراء المكاتب
wwالعمل المكتبي واھميتھ
wwتنظيم وادارة المعلومات
wwقواعد المعلومات الذكية والمداخل الحدیثة للسكرتاریة التنفيذیة

الوحدة الثانية :
المهارات والمعارف الداعمة لمدير المكتب المحترف

wwالمھارات االداریة الذاتية والسلوكية
wwمھارات االتصال واالبتكار
wwمھارات اعداد وكتابة التقاریر و الخطابات و المذكرات اإلداریة
wwفنون االتيكيت و مھارات التعامل مع الجمھور
wwالمھارات المھنية لمدراء المكاتب و المساعدین الشخصيين
wwنظام المعلومات اإلداري و دور مدیر المكتب
wwكيفية توفير المعلومات الالزمة التخاذ القرارات ومتابعتھا
wwتكنولوجيا االتصاالت والشبكات المستخدمة في أعمال السكرتاریة
wwالمنھج االبتكاري و التفكير اإلبداعي لمدراء المكاتب و السكرتاریة التنفيذیة
wwالتخطيط واإلعداد و الصياغة القيقة لمحاضر االجتماعات
wwاالنترنت واستخداماتھ في أعمال السكرتاریة
wwالتعامل الجيد مع البرید اإللكتروني إرساال و استقباال

الوحدة الثالثة :
المهارات و المهام االلكترونية الالزمة للسكرتير العالمى

wwتنظيم المحفوظات الصادرة و الواردة إلكترونيا
wwتنظيم وترتيب الملفات إلكترونيا
wwإعداد المراسالت و المذكرات وعرق األوراق اإللكترونية
ww) فن الحدیث و اإلنصات ) مھارات التقدیم و العرض اإللكتروني
ww) تخطيط الوقت و تنظيم االجتماعات إلكترونيا ) االستثمار عن بعد
wwالسكرتاریة التنفيذیة اإلدارة المكتبية الحدیثة في ظل اإلدارة اإللكترونية
wwاستخدامات التقنيات الحدیثة في أعمال السكرتاریة التنفيذیة و إدارة المكاتب
wwاستراتيجيات األرشفة و الحفظ وتأمين الوثائق و االسترجاع اإللكتروني
wwالتقنيات الحدیثة في مكينة المحفوظات والوثائق
wwإدارة مراكز المعلومات وتأمين الوثائق و الملفات المستندیة بالحاسب االلي
ww"إدارة مكاتب الغد "التميز والتطویر

الوحدة الرابعة :
فن ادارة االجتماعات باستخدام التكنولوجيا الحديثة

wwإعداد وتنظيم المقابالت و اللقاءات
wwإعداد و تنظيم االجتماعات و اللجان
wwإعداد وكتابة المحاضر و الجلسات و التقاریر الفعالة
wwكيفية مواجھة ضغوط العمل و السيطرة على القلق و التوتر
wwمھارات االتصال و التواصل

الوحدة الخامسة :
تدريبات عملية وورش عمل ادارة المكاتب

wwورشة عمل في : المواقف التي تواجھ
wwمدراء المكاتب في مشاكل العمل اليومية وكيفية التعامل معھا
ww ورشة عمل في : مقومات التعامل مع االخرین ) الرؤساء و الزمالء و

المرؤوسين والجمھور (
ww التطورات المتالحقة لألجھزة و البرامج التطبيقية المستخدمة في

السكرتاریة اإللكترونية
wwمھارات االتصال الحدیثة
wwادارة الوقت و الضغوط
wwمقياس قدرات التفكير
wwمقياس الذكاء المتعدد
wwمقياس النمط االتصالى
wwمقياس بناء الفریق
wwھرم االحتياجات االنسانية

الوحدة السادسة :
مهارات تكنولوجية إلدارة المكاتب

wwاوامر برمجية ویندوز
wwاوامر برمجية وورد
wwاوامر برمجية اكسل
wwاوامر برمجية بوربوینت
wwاوامر برمجية اوتلوك
wwصف االرتكاز عربي انجليزي
wwالصف العلوي والسفلي

الوحدة السابعة :
مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية

wwقواعد المحادثة العامة باللغة االنجليزیة
wwقواعد الكتابة باللغة االنجليزیة
wwكتابة المراسالت الرسمية
ww كتابة المراسالت التجاریة
wwكتابة العقود

المحتويات الرئيسية 



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

ww.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

ww00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

wwيوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)التميز واالبداع واالبتكار في إدارة المكاتب والسكرتاريا ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


